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Open Dag app

WELKOM

Donwload de gratis 'Open Dag' app

GO! Atheneum Mortsel is een warme school met een brede waaier aan

en kies onze school. Beschikbaar voor iOS en Android

sterke richtingen.
We bereiden onze leerlingen voor op verder studeren en hebben daarbij
aandacht voor het welbevinden en groeipotentieel van elke leerling. Onze
school vormt een sociaal kader, een mini leefgemeenschap waarin kritisch
denken gestimuleerd wordt. Op het ‘KAM ‘ leren we onze leerlingen hoe ze
zich in bepaalde situaties moeten gedragen, hoe ze correct en respectvol
met anderen omgaan zonder hun eigen identiteit te verliezen.

Praktische info
Onthaaldagen
De eerste 2 schooldagen zijn onthaaldagen. We organiseren dan onder
meer kennismakingsactiviteiten en een
schoolzoektocht zodat de leerlingen elkaar, de leerkrachten en de school beter
leren kennen.
Verder wordt er al aandacht besteed
aan het gebruik van smartschool, worGo! Athenuem Mortsel

den er klasafspraken gemaakt en worden de leefregels uitgelegd en ‘leren
leren’ tips meegegeven. De leerlingen
krijgen ook een overzicht van de benodigdheden voor de eerste lessen van

Dagindeling
1ste lesuur: 8.20-9.10
2de lesuur: 9.10-10.00
3de lesuur: 10.00-10.50
Pauze
4 de lesuur: 11.10-12.00
5de lesuur / middagpauze: 12.00-12.50
6de lesuur / middagpauze: 13.00-13.50
7de lesuur: 13.50-14.40
8ste lesuur: 14.40-15.30
*9de lesuur: 15.30-16.20
*Een 9 de lesuur is er enkel voor leerlingen van 2 tot
6, niet voor onze 1ste jaars.

alle vakken en een voorlopig lessenrooster.

Hoeveel klassen zijn er in het eerste
jaar en hoe groot zijn de klassen?
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Zo kunnen we op de derde dag vlot van

Er zijn 8 klassen in het eerste jaar. Er zit-

start gaan met de eigenlijke lessen.

ten maximum 24 leerlingen in een klas.
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Lessentabel
1A VAKKENPAKKET

2A VAKKENPAKKET

1ste JAAR

2de JAAR

BASISVORMING

BASISVORMING
Godsdienst/NCZ

2

Godsdienst/NCZ

2

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

1

Natuurwetenschappen

2

Natuurwetenschappen

1

Engels

2

Techniek

2

Frans

3

Wiskunde

4

Geschiedenis

1

Engels

2

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Frans

3

Artistieke vorming (MO & PO)

2

Nederlands

4

Nederlands

4

Geschiedenis

2

Wiskunde

4

Burgerschap

1

Techniek

2

Economische en Financiële
competenties

1

Lichamelijke opvoeding (LO)

2

Flexitijd

2

Burgerschap

1

Flexitijd

2
MODULES

Latijn

3

Techniek
Wetenschappen
Sport
Artistieke expressie
ICT & programmeren

Modules van
3 uur komen
telkens
gedurende
5 weken aan
bod

virtueel bezoekje
aan onze school?
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Neem enkel mee in je boekentas wat je nodig hebt

Gebruik een locker van de school

Kijk elke dag zowel je planagenda
als smartschoolagenda na

BASISOPTIE
Klassieke talen
Latijn + initiatie Grieks

5

Maak een overzichtelijke weekplanning

Moderne talen en wetenschappen
Nederlands, Frans, Engels

3

Wetenschappen & wiskunde

2

Neem voldoende pauze tijdens het studeren

Sport
Wetenschappen

2

Sport

2

Gezondheids- en bewegingsleer

1

Stem - wetenschappen

Zin in een

7 tips voor een
goede start
in het middelbaar

STEM-project

5

Maak tijd voor je hobby’s

Ga op tijd slapen

Economie en organisatie
Economie

4

Digitale vaardigheden

1
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Brede basisvorming
Module werking
Burgerschap
Woord & expressie
Techniek
Sport
...
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Rapport Atheneum Mortsel
VAKLOKALEN

Het gebouw

DE SCHOOL
VLOT BEREIKBAAR

TOFFE SPEELPLAATS

FIETSENKELDER

SPORTEN

SFEER
ANTI PESTEN

GWP

SAMEN STERK
LEUKE SPORTHAL

LEREN
AVONDSTUDIE

FLEXITIJD
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..... /10

W Het gebouw ziet er netjes uit

..... /10

W Er zijn vaklokalen (Frans, Nederlands, Wiskunde, …)

..... /10

W Er is een leuke speelplaats op deze school met aanwezigheid
van kleurrijke zitbanken en picknicktafels.
Je kan er ook voldoende aan sport doen

..... /10

W Er is een fietsenkelder aanwezig

.... /10

Sfeer

TOFFE
LEERKRACHTEN

PLANNEN

W De school is makkelijk bereikbaar met de fiets of
het openbaar vervoer

MODULES EN BASISOPTIES

W Ik ken reeds andere kinderen op deze school

..... /10

W Mijn persoonlijke ontwikkeling is hier belangrijk

..... /10

W Ik ben vrij in de keuze van mijn geloofsovertuiging

..... /10

W Ik heb goede verhalen gehoord over deze school

..... /10

W Er worden dagen met leuke activiteiten georganiseerd
(sportdag, GWP, …)

..... /10

Leren
W Ze leren mij hoe ik huiswerk moet plannen en hoe ik mijn
smartschoolagenda en planagenda moet gebruiken

..... /10

W Ik kan extra hulp krijgen als ik moeite heb met leren

..... /10

W De leerlingenbegeleiding biedt hulp bij allerhande problemen

..... /10

W In het eerste jaar kan ik kennismaken met de verschillende
basisopties die ik in het tweede jaar krijg

..... /10

Je hebt tijdens je bezoek zeer interessante punten gegeven aan onze
school. We hopen dat deze rondleiding ervoor gezorgd heeft dat je
benieuwd bent om onze school volgend jaar ook écht te ontdekken!
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Twee eerstejaars
aan het woord

Wist-je-dat...

"Ik heb gekozen voor
het KAM omdat ik nog
niet wist wat me echt
interesseerde en er hier
modules zijn waarin je
om de zoveel weken iets
anders kan proberen."

Muzikale talenten OT en Tamino
hier vroeger op school zaten?
Ook Kim Clijsters (tennisster) en
Bram Vanderborcht (Prof
Robotica aan de VUB) zaten hier
op de schoolbanken.

Marieke

“Ik raad zeker aan om naar
het KAM te komen want je
voelt je er direct thuis.”

Margot

Het hele interview vind je terug via deze QR-code!
Hier kom je ook te weten waar de afkorting KAM voor staat.
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Onze 1ste-jaars dit
jaar 483! kerstkaartjes
stuurden naar WZC
Meerminne?
Er momenteel 11
tweelingen op onze
school zitten?

Je ons kan volgen op
Instagram
&
Facebook

De gangen op school
allemaal een toffe
straatnaam kregen?
Zo kan je de
ontdekkingsroute volgen
via Sesamstraat, over
de Kunstberg en via de
Weg-is-Weg naar
Platform 9 3/4.

Momenteel 86,3% van onze leerlingen met de
fiets naar school komt? Je kan je fiets veilig
wegzetten in de fietsenkelder.
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GWP
GWP staat voor Geïntegreerde Werk-

samenwerken, zelfredzaamheid, veilig-

periode en omvat uitstappen van

heid, omgangsvormen…

meer dan één schooldag, met extra

1ste jaar: Company Fun Fair en Globaland

activiteiten die een pedagogisch en

op school (www.crossyourborders.nl)

opvoedend karakter hebben.

2de jaar: Zeeland

Tijdens deze GWP komen ook vak-

3de jaar: Piazza del’ Arte

overschrijdende eindtermen meer dan

4 de jaar: Londen (of alternatief)

eens aan bod: creativiteit, doorzettings-

5de jaar: uitstap Westhoek, Brussel, to-

vermogen, esthetische bekwaamheid,

neel, ...

exploreren, kritisch denken, initiatief,

6de jaar: eindejaarsreis Berlijn

Bereikbaarheid
Onze school is vlot bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer: Trein: Mortsel
– Oude God bevindt zich op 10 minuten wandelen van onze school. Tram: Lijn 7 of
15 halte Gemeenteplein Mortsel. Bus: lijn 51, 52, 53, 91 of 92 hebben haltes in de vlak
voor de school. Fiets: Fietsostrade F1 Mechelen-Antwerpen. Vanuit Kontich-Lint
fiets je op 20 minuten naar onze school.

Inschrijven & aanmelden
Vanaf maandag 8 maart (9u) tot en

Op woensdag 21 april worden de tickets

met vrijdag 26 maart (12u) kan je

toegewezen en verneem je hiervan via

digitaal aanmelden via het “aanmel-

mail het resultaat.

dingsplatform SO Zuidrand”. Haast is
niet nodig: het moment waarop je aan-

Vanaf 24 april kan je inschrijven:

meldt heeft geen effect op de rang-

alle info vind je op onze website

schikking, zolang het maar binnen deze

www.kamortsel.be

periode gebeurt.

;

Hopelijk tot in september !

GO! ATHENEUM

Mortsel

Ôwww.kamortsel.be
Volg ons op sociale media: E Q M

